
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 11 lutego 2016 r.

przyjmująca decyzje Unii w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 i zmieniająca decyzje Komisji 

2005/416/WE i 2009/966/WE

(2016/C 61/06)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące 
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1 akapit drugi,

po zasięgnięciu opinii Komitetu ustanowionego w art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 649/2012 Komisja, w imieniu Unii, decyduje o zezwoleniu na przywóz do 
Unii każdej substancji chemicznej podlegającej procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

(2) Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
zostały wyznaczone do zapewnienia obsługi sekretarskiej procedury PIC, ustanowionej przez Konwencję rotter
damską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektó
rymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (zwanej dalej „konwencją rotterdamską”) zatwier
dzoną przez Wspólnotę decyzją Rady 2006/730/WE (3).

(3) Komisja, działając jako wspólnie wyznaczony organ, zobowiązana jest do przekazywania, w imieniu Unii i jej 
państw członkowskich, decyzji w sprawie przywozu chemikaliów podlegających procedurze PIC do Sekretariatu 
konwencji rotterdamskiej (zwanego dalej „sekretariatem”).

(4) Decyzją RC 7/4 podjętą w trakcie siódmego posiedzenia konferencji stron substancja chemiczna metamidofos zos
tała dodana jako pestycyd do załącznika III do konwencji rotterdamskiej. Wymaga to, aby każda ze stron przedsta
wiła sekretariatowi odpowiedź w sprawie przywozu w celu włączenia metamidofosu do wykazu jako pestycydu. 
Istniejący wykaz szczególnie niebezpiecznych form użytkowych pestycydów (rozpuszczalne preparaty płynne sub
stancji, które przekraczają 600 g składnika aktywnego/l) zawierający metamidofos w załączniku III zostanie usu
nięty, wraz z odpowiedziami w sprawie przywozu przedstawionymi dla tej pozycji. Komisja została poinformo
wana o tym fakcie przez sekretariat, który przesłał jej wytyczne do decyzji. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
metamidofosu jako składnika mieszanin przeznaczonych do stosowania jako środki ochrony roślin jest zabronione 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(5) Konieczna jest zmiana poprzednich decyzji w sprawie przywozu w odniesieniu do chemikaliów DDT i tlenku 
etylenu oraz w celu odzwierciedlenia rozszerzenia Unii w dniu 1 lipca 2013 r., a także w celu uwzględnienia 
zmian regulacyjnych w Unii od czasu przyjęcia tych decyzji.

(6) Udostępnianie na rynku i stosowanie tlenku etylenu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 528/2012 (5) jest ograniczone do jednego szczególnego obszaru zgodnie z rozporządzeniem delegowanym 
Komisji (UE) nr 1062/2014 (6). Przywóz jest zatem dozwolony wyłącznie do tego określonego zastosowania. Pań
stwa członkowskie mogą podjąć decyzję, czy dopuszczają ten rodzaj zastosowania dozwolony na mocy rozporzą
dzenia (UE) nr 528/2012 na swoim terytorium.

(1) Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60.
(2) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
(3) Decyzja Rady 2006/730/EC z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdam

skiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substan
cjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23).

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(5) Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  528/2012  z  dnia  22  maja  2012  r.  w  sprawie  udostępniania  na  rynku 
i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest sys
tematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporzą
dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).
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(7) Produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie DDT w postaci własnej, w preparatach lub jako składnika wyro
bów jest zakazane w Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady (1).

(8) Należy zatem przyjąć decyzję w sprawie przywozu metamidofosu i odpowiednio zmienić decyzje Komisji 
2005/416/WE (2) i 2009/966/WE (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się decyzję w sprawie przywozu metamidofosu zgodnie z formularzem odpowiedzi w sprawie 
przywozu znajdującym się w załączniku I.

Artykuł 2

Decyzję w sprawie przywozu tlenku etylenu zawartą w załączniku II do decyzji 2009/966/WE zastępuje się decyzją 
w sprawie przywozu tlenku etylenu zawartą w formularzu odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku II do niniej
szej decyzji.

Artykuł 3

Decyzję w sprawie przywozu DDT zawartą w załączniku I do decyzji 2005/416/WE zastępuje się decyzją w sprawie 
przywozu DDT zawartą w formularzu odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku III do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji

(1) Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń 
organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).

(2) Decyzja Komisji 2005/416/EC z dnia 19 maja 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemika
liów  na  podstawie  rozporządzenia  (WE)  nr  304/2003  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  i  zmieniająca  decyzje  2000/657/WE, 
2001/852/WE i 2003/508/WE (Dz.U. L 147 z 10.6.2005, s. 1).

(3) Decyzja Komisji 2009/966/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemi
kaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i  Rady i  zmieniająca decyzje Komisji  2000/657/WE, 
2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE (Dz.U. L 341 z 22.12.2009, s. 14).
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ZAŁĄCZNIK I

Decyzja w sprawie przywozu metamidofosu
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ZAŁĄCZNIK II

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu tlenku etylenu
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ZAŁĄCZNIK III

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu DDT
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